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i Niewiadomska (2012), znane są przypad-
ki zaatakowania ludzi przez pasożyty gołębi, 
obrzeżki Argas polonicus Siuda, Hoogstaal, 
Clifford et Wassef,1979 i A. reflexus Fabricius 
1794. Ukąszenia obrzeżków wywołują u nie-
których osób reakcje alergiczne. Biorąc pod 
uwagę epidemiologiczne znaczenie kleszczy, 
jest to grupa zwierząt bezkręgowych, która 
powinna podlegać monitoringowi.

wiciela więcej niż jednym patogenem. Przy 
mieszanym zakażeniu istnieje również ryzyko 
pojawienia się mozaiki objawów klinicznych 
i cięższego przebiegu choroby, co może 
utrudniać prawidłowe diagnozowanie. Klesz-
cze są grupą organizmów mających szerokie 
kręgi żywicielskie. Powszechnie uważa się, 
że gatunki ptasie nie przechodzą na ssaki i 
odwrotnie. Jednak, jak zauważają Pojmańska 

HIRUDINEA

Na świecie znanych jest około 680 ga-
tunków pijawek, w tym 480 to gatunki słod-
kowodne. W Polsce udokumentowane jest 
występowanie 47 gatunków pijawek drapież-
nych i krwiopijnych (Bielecki i współaut. 
2011). W bazie „Gatunki Obce w Polsce” 
znajduje się jeden przedstawiciel pijawek 
krwiopijnych, Acipenserobdella volgensis 
(Zykoff, 1903), należący do rodziny Piscico-
lidae. A. volgensis występuje w rzekach azja-
tyckiej części Rosji, gdzie pasożytuje głównie 
na jesiotrach, np. jesiotrze syberyjskim Aci-
penser baerii Brandt, 1869. Gatunek ten jest 

także znany z innych krajów Środkowej Azji, 
z rzeki Amu-Daria, gdzie stwierdzano go na 
nibyłopatonosie amudaryjskim Pseudosca-
phirhynchus kaufmanni (Kessler, 1877). Od 
lat 90. XX w. notowany jest w Polsce. Po raz 
pierwszy został opisany z troci wędrownej 
Salmo trutta Linnaeus, 1758. z rzeki Grabo-
wa, będącej dopływem Wieprzy na Pobrzeżu 
Bałtyckim (Bielecki 1997, Bielecki i współ-
aut. 2011). Jednocześnie ten rzadko spotyka-
ny gatunek znajduje się na „Czerwonej Liście 
Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce” 
(Bielecki i współaut. 2011). 
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Streszczenie

Inwazje nierodzimych gatunków są w ochronie 
różnorodności biologicznej  jednym z ważniejszych 
problemów XXI w.  Zawleczone gatunki, wchodząc 
w interakcje z gatunkami rodzimymi lub powodując 
zmiany warunków środowiska, mogą prowadzić 
do zaniku gatunków rodzimych. Mogą też być 
rezerwuarem pasożytów. Pasożyty rozprzestrzeniają 
się wraz z migracjami swoich żywicieli, jednak 
obecnie do zwiększania ich zasięgu występowania 
częściej przyczynia się człowiek, który z różnych 
pobudek wprowadza nowe gatunki do środowiska 
naturalnego, nie spodziewając się „pasażerów 

na gapę”. Zawleczone pasożyty mogą pozostać 
wierne swoim właściwym żywicielom, ale mogą też 
stworzyć nowe układy pasożyt-żywiciel z rodzimą 
fauną. Mogą przyczyniać się do zniknięcia rodzimych 
gatunków pasożytów, jak również wykazywać silną 
patogenność w stosunku do nowych żywicieli. 
Oczywiście nie każdy gatunek aklimatyzuje się i staje 
się gatunkiem inwazyjnym w nowych warunkach, 
mimo to należy rejestrować nowo pojawiające się 
gatunki i monitorować już istniejące w nowym dla 
nich środowisku. 

UNWANTED STRANGERS — ALIEN PARASITES IN POLAND

Summary

Invasions of non-native species create nowadays 
very serious problem for the conservation of biodi-
versity. Most alien species have harmful ecological 
effects and can lead to the disappearance of native 
species. They can also be a reservoir of dangerous 
parasites which spread with free migration or pur-

poseful introduction of their hosts. Of course, not 
every non-native species may acclimate and become 
an invasive one in the new environment. Neverthe-
less, newly emerging species should be recognized 
and monitored. 


